
URZĄD STANU CYWILNEGO MYSŁOWICE

ul. STRUMIEŃSKIEGO 5, 41 – 400 Mysłowice

tel. 32- 225-10-85, 32-225-10-59

Godziny urzędowania: poniedziałek godz. 7:30 – 17:00;

wtorek – czwartek 7.30 – 15.30; piątek 7.30 – 14.00

Karta usługi

SC - 16

Zgłoszenie (rejestracja) zgonu 

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. 

2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od
zgonu. 

3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: 
a) Pozostały małżonek. 
b) Krewni zstępni. 
c) Krewni wstępni. 
d) Krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa. 
e) Powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia. 

4. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu. 
5. Zgłoszenie zgonu dokonuje  się w Urzędzie  Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce

zgonu lub miejsce znalezienia zwłok. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Karta zgonu wydana przez lekarza. 

2. Dowód osobisty osoby zmarłej, ważny paszport. 
3. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon. 
4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona

kopia). 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego ul. Strumieńskiego 5, 41-400 Mysłowice

Wymagane dokumenty należy złożyć w urzędzie osobiście w godzinach jego pracy. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Sporządzenie aktu zgonu następuje niezwłocznie, w dniu zgłoszenia. 
2. Odpis aktu zgonu wydawany jest bezpośrednio po sporządzeniu aktu zgonu. 
3. Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością

rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji  osobie zgłaszającej zgon są
wydawane dwa odpisy aktu zgonu. 

OPŁATY:

Postępowanie nie podlega opłatom. 
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TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje. 
 

SKARGI I WNIOSKI

            1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów: 
a) Pisemnie  przy  pomocy  formularza  elektronicznego  Skarga lub  Wniosek dostępnego

w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową  ePUAP
b) Pisemnie pocztą tradycyjną. 
c) Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. 
d) Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu. 

2. Skargi i wnioski są wolne od opłat

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego tel. 32 225 10 85 lub 32 225 10 59

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 709). 
2. Rozporządzenie  Ministra  Cyfryzacji  z  dnia  18  kwietnia  2020 r.  w  sprawie  wzorów dokumentów

wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 698). 
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z

2019 r. poz. 1085). 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  c Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679  z  dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) wnioskodawca
przyjmuje do wiadomości oraz oświadcza, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta
Mysłowice przy ul. Powstańców 1.

2. Osobą  do  kontaktu  w  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  jest  Inspektor
Ochrony  Danych  Osobowych  -  m.patalag@um.myslowice.pl,  tel.  32  31-71-245,  Urząd Miasta
Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

3. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  prawidłowego,  zgodnego  z  przyjętymi  zasadami,
realizowania  obowiązków  wynikających  z  przepisów  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz 293 z późn. zm.)

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione do ich przetwarzania na
podstawie odrębnych przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane oraz podczas okresu archiwizacji wskazanym przepisami prawa – 5 lat.

6. Posiada prawo żądania  dostępu do  swoich danych osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  ich  przetwarzania,  a  także  prawo  do
przenoszenia danych.

7. Podanie danych osobowych we wniosku jest świadome, dobrowolne oraz niezbędne dla ważności
złożonego wniosku. Wnioskodawca jest świadomy / a, że wycofanie wymaganych danych skutkuje
brakiem możliwości rozpatrzenia/załatwienia sprawy.
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8. Posiada prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  na  przetwarzanie  danych  osobowych
niezgodne z przepisami prawa.
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